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2288839 - Enervit Sport Performance Bar 2 x 30 g, Lemon Cream

Artikelomschrijving

Energierepen met koolhydraten, vitaminen B1 en B6, kalium en magnesium.

Ingrediënten

Glucose-fructose siroop (21,7%), melkeiwit (13%), rijstzetmeel, maltodextrine (11%), volle melk-
poeder, gepralineerde amandelsnippers (amandelen, suiker), gecondenseerde melk, haver-
mout, eiwitpoeder, dextrose (3,8%), citroenvezel (2%), moutextract (uit gerst), aroma, kleurstof: 
caramel, zonnebloemolie, emulgator: Lecithine (soja), vitamine B6 microcapsules (pyridoxine 
hydrochloride, emulgator: Mono- en diglyceriden van vetzuren), thiamine hydrochloride. 

Kan sporen van sojabonen, andere schaalvruchten bevatten.

Voedingswaarden per 100 g per 2 x 30 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1554 368 929 220

vet [g] 6 3,6

waarvan verzadigde vetzuren [g] 2,1 1,3

koolhydraten [g] 58 35

waarvan suiker [g] 24 14

eiwit [g] 19 11

zout [g] 0,25 0,15

Vitamines/mineraalstoffen per 100 ml %1 per 2 x 30 g %1

Thiamine [mg] 0,37 33 0,22 20

vitamine B6 [mg] 0,35 25 0,21 15
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie

1-2 repen per dag. Tijdens sportieve activiteiten twee halve porties (60 g) met voldoende water 
innemen. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een uitgebalanceerde en afwis-
selende voeding.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de 
verpakkingen.

www.rosebikes.nl
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2288840 - Enervit Sport Performance Bar 2 x 30 g, cacao 

Artikelomschrijving

Energierepen met koolhydraten, vitaminen B1 en B6, kalium en magnesium.

Ingrediënten

Glucose-fructose siroop (16,5%), melkeiwit (11,6%), maltodextrine (9,2%), fructose siroop (7,8%), 
magere melkpoeder, dextrose (7,6%), tapiocazetmeel, gepralineerde amandelsnippers ( aman-
delen, suiker), alkalisch cacaopoeder (cacaopoeder, zuurteregelaar: (Kaliumcarbonaten, vanilli-
ne) (6,3%), havermout, gecondenseerde melk, eiwitpoeder, moutextract uit gerst), smaakstoffen, 
cacao vezel (1%), magnesiumcitraat, hazelnoot, kaliumcitraat, kalium gluconaat, antioxidant: To-
coferol-extracten, vitamine B6 microcapsules (pyridoxine hydrochloride, emulgator: Mono- en 
diglyceriden van vetzuren), thiamine hydrochloride.

Kan sporen bevatten van sojabonen.

Voedingswaarden per 100 g per 2 x 30 g

energie kJ kcal kJ kcal

 1446 342 845 202

vet [g] 4,8 2,9

waarvan verzadigde vetzuren [g] 1,4 0,8

koolhydraten [g] 54 32

waarvan suiker [g] 36 22

eiwit [g] 19 11

zout [g] 0,25 0,15

Vitamines/mineraalstoffen per 100 ml %1 per 2 x 30 g %1

Thiamine [mg] 0,28 25 0,17 15

vitamine B6 [mg] 0,35 25 0,21 15

kalium [mg] 500 25 300 15

magnesium [mg] 120 32 72 19
1 procent van de aanbevolen hoeveelheid volgens VO (EU) 1169/2011

Consumptie

1-2 repen per dag. Tijdens sportieve activiteiten twee halve porties (60 g) met voldoende water 
innemen. Dit voedingssupplement dient niet als vervanging voor een uitgebalanceerde en afwis-
selende voeding.

Deze informatie dient ter verduidelijking. Maatgevend zijn de informatie en de waarden op de 
verpakkingen.

www.rosebikes.nl

